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18:15 SIEBEN HIMMEL / ∂µ¢√ª√™ √Àƒ∞¡√™ (°∂ƒª∞¡π∞, 92’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª›¯·ÂÏ ªÔ˘˜

Μια λιντσεϊκή άσκηση πάνω στη δύναµη της αντίληψης, ο
Εβδοµος Ουρανός ξαφνιάζει µε την πρωτοποριακή φωτο-
γραφία και το κατακερµατισµένο αλλά "καλοµελετηµένο"
σενάριό του. Μια επίµονη αίσθηση του εξωπραγµατικού
κυριαρχεί από το πρώτο κιόλας λεπτό, λες και η ηρωίδα,
που συναντάµε για πρώτη φορά στον πάτο της θάλασσας,
δεν κατάφερε ποτέ να βγει στην επιφάνεια.

20:30 THE TIMES OF HARVEY MILK / ∏ ¢√§√º√¡π∞ ∆√À
Ã∞ƒµ∂´ ªπ§∫ (∏¶∞, 90’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÔÌ ∂ÛÙ·˚Ó 

H δραµατική ιστορία του πρώτου ανοιχτά οµοφυλόφι-
λου πολιτικού που εξελέγη ποτέ στην Καλιφόρνια,από τις
πρώιµα κερδισµένες µάχες µέχρι τις πέντε σφαίρες που
έβαλαν τέλος στην ζωή του.Η πρώτη γκέι θεµατολογίας
ταινία που βραβεύτηκε µε Οσκαρ.
Παρουσίαση:Χρήστος ∆ήµας

23:00 DEN BRYSOMME MANNEN / ∂¡∞™ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫√™
∞¡£ƒø¶√™ (¡√ƒµ∏°π∞, 95’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÂÓ˜ §›ÂÓ

Ενα αυτοκίνητο αφήνει τον Αντρέας σε µια µυστηριώδη
πόλη στη µέση του πουθενά,όπου τον περιµένει έτοιµη
δουλειά και ένα άνετο σπίτι.Μόνο που σε τούτη την πα-
ράξενη µητρόπολη δεν υπάρχουν παιδιά, το φαγητό
δεν έχει γεύση και οι άνθρωποι δεν θλίβονται ποτέ.Μα
πού ακριβώς βρίσκεται και γιατί δεν µπορεί να ξεφύγει;
Από τις µεγάλες εκπλήξεις των  φετινών Καννών, όπου
τιµήθηκε µε το βραβείο ACID.

18:00 loudQUIETloud: A FILM ABOUT PIXIES (∏¶∞, 82’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù›‚ÂÓ ∫¿ÓÙÔÚ, ª¿ıÈÔ˘ °Î¿ÏÎÈÓ 

20:00 BLISS / ∂À¢∞πª√¡π∞ (∫π¡∞, 96’) ¢. 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ÂÓÁÎ ∑ÈÌ›Ó

Τυλιγµένος στην γκρίζα οµίχλη και το ψιλόβροχο του
Χονγκ Κονγκ,ο Λάο Λι ξοδεύει τις µέρες του αναζητώ-
ντας το κατάλληλο νεκροταφείο για τις στάχτες της
πρώην γυναίκας του. Ανάλαφρα διεισδυτική, η
Ευδαιµονία αγγίζει απόκρυφους πόθους και ανοµολό-
γητες επιθυµίες χωρίς να διαταράσσει την επιφάνεια.
Φεστιβάλ Λοκάρνο και Τορόντο.
Παρουσία του σκηνοθέτη

22:00 SWEDISH AUTO / ™√À∏¢π∫√ ∞À∆√∫π¡∏∆√ 
(∏¶∞, 97’) ¢. ¢.¶. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤ÚÂÎ ™ÈÁÎ

O Σιγκ, δηµιουργός µε εξαιρετική οπτική αντίληψη, εκ-
µεταλλεύεται στο έπακρο τη µαγική χηµεία που γεννιέ-
ται ανάµεσα σε δυο ταλαντούχους ηθοποιούς (Λούκας
Χάας, Τζάνιουαρι Τζόουνς). Στα χνάρια του Ντέιβιντ
Γκόρντον Γκριν,παίρνει στα χέρια του ένα λιτό boy meets
girl ροµάντζο και το µετατρέπει σε µια ήρεµη ελεγεία.
Παρουσία του σκηνοθέτη

00:00 PARIS IS BURNING / ∆√ ¶∞ƒπ™π ™∆π™ º§√°∂™ 
(∏¶∞, 71’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÓÈ §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ

Eνα µοναδικό ερωτικό γράµµα στην διαφορετικότητα ή έ-
να από τα καλύτερα ντοκιµαντέρ του µοντέρνου αµερικα-
νικού σινεµά; Γερασµένες ντίβες,φανταχτερές βασίλισσες,
νεαρές τρανσέξουαλ και περιπλανώµενα αγόρια απαρτί-
ζουν µια οµάδα outsiders που προσπαθούν να κερδίσουν
µια θέση στα πολυαναµενόµενα εποχιακά drag καλλιστεία.
Παρουσίαση:Αγγελος Φραντζής 

18:00 SLUMMING / ¶∂ƒπ¶§∞¡øª∂¡√π (∞À™∆ƒπ∞, 100’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª›¯·ÂÏ °ÎÏ¿‚ÔÁÎÂÚ

Κακοµαθηµένα πλουσιόπαιδα σε φαρσικό παροξυσµό,
απαγάγουν άστεγο αλκοολικό ποιητή ενώ κοιµάται στο
συνηθισµένο του παγκάκι, και τον παρατάνε αβοήθητο
σε µια άλλη χώρα! Ο δεξιοτέχνης ντοκιµαντερίστας
Μίχαελ Γκλάβογκερ διασταυρώνει µε αναπάντεχο τρό-
πο τις ζωές µια χούφτας εκκεντρικών χαρακτήρων.
∆ιαγωνιστικό Τµήµα του φεστιβάλ Βερολίνου.

20:15 A GUIDE ∆√ RECOGNIZING YOUR SAINTS / ∂°Ã∂πƒπ¢π√
∞¡∞°¡øƒπ™∏™ ∞°πø¡ (∏¶∞, 90’) ™ÎËÓ.: ¡Ù›ÙÔ ªÔÓÙÈ¤Ï 

Mία συναρπαστική ιστορία ενηλικίωσης,αφιερωµένη σε
όλους τους "αγίους" που βοήθησαν τον Ντίτο να επι-
βιώσει στη Νέα Υόρκη του 1980,ενώ οι φίλοι του το έρι-
χναν στα ναρκωτικά, έµπαιναν φυλακή ή κατέληγαν νε-
κροί. Πρωταγωνιστεί ένας πλήρως ανανεωµένος
Ρόµπετ Ντάουνι Τζούνιορ, δίπλα στους Ροζάριο
Ντόσον, Νταϊάν Γουίστ και Τσαζ Παλµιντέρι. Βραβείο
σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ του Σάντανς.

22:30 DAS LEBEN DER ANDEREN / THE LIFE OF OTHERS
(°∂ƒª∞¡π∞, 137’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÏfiÚÈ·Ó-Ã¤ÓÎÂÏ ÊÔÓ ¡ÙfiÓÂÚÛÌ·ÚÎ

Οι ηδονοβλεπτικές µέθοδοι παρακολούθησης της
Πρώην Ανατολικής Γερµανίας υποχρεώνουν τον πρά-
κτορα Βίσλερ να προβεί  σε µυστική επιτήρηση καλλιτε-
χνικού ζευγαριού, αντί όµως να αναφέρει τις ενέργειες
τους στους ανωτέρους, η προσωπική τους ζωή αρχίζει
να τον σαγηνεύει ολοένα και περισσότερο. Ενα συναρ-
παστικό πολιτικό θρίλερ που "έσπασε" τα ταµεία και σά-
ρωσε τα γερµανικά κρατικά βραβεία.
Παρουσία της πρωταγωνίστριας Μαρτίνα Γκέντεκ

18:00 KRISTALL / ∫∞£ƒ∂º∆∏™ (°∂ƒª∞¡π∞, 15’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ù›·˜ ªÔ‡ÏÂÚ, ∫ÚÈÛÙfiÊ ∑ÈÚ·ÚÓÙ¤Ù

A SHORT FILM ABOUT THE INDIO NACIONAL / ªπ∞ ™À¡∆√ª∏
π™∆√ƒπ∞ °π∞ ∂¡∞¡ ™À¡∏£π™ª∂¡√ ∞¡£ƒø¶√ 
(ºπ§π¶¶π¡∂™, 96’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ¿ÁÈ· ª·ÚÙ›Ó

Aξιοθαύµαστη ευρηµατικότητα και ποιητική διάθεση σε
ένα υπερφιλόδοξο εγχείρηµα που διηγειται τη ζωή ενός
απλού ανθρώπου στις Φιλιπίνες του 19ου αιώνα,µέσα α-
πό επεισόδια - θραύσµατα από την κρυφή ιστορία µιας
άγνωστης,και εξωτικής για µας χώρας,αναπαράγωντας
εκθαµβωτικά την αισθητική του βωβού κινηµατογράφου.
Οι συγκρίσεις µε τους Γκάι Μάντιν και Απιτσατπόνγκ
Βερασετακούλ είναι αναπόφευκτες.

20:15 L’ ICEBERG / ∆√ ¶∞°√µ√À¡√ (µ∂§°π√, 84’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÙÔÌÈÓ›Î ∞Ì¤Ï, ºÈfiÓ· °ÎÔÚÓÙfiÓ, 

ªÚÔ˘Ófi ƒÔÌ›

22:30 LUXURY CAR / ∫√Àƒ™∞ ¶√§À∆∂§∂π∞™ (∫π¡∞, °∞§§π∞,
88’) ¢. (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Ô˘¿ÓÁÎ ∆Û¿Ô 
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18:00 THE UNFORGIVEN / √π ∞™À°Ãøƒ∏∆√π 
(∫√ƒ∂∞, 126’) (∂) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÔ˘Ó ∆˙ÔÓÁÎ-ªÈÓ

20:30 SOMMER ‘04 AN DER SCHLEI / ∫∞§√∫∞πƒπ 2004 
(°∂ƒª∞¡π∞, 97’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù¤Ê·Ó ∫ÚfiÌÂÚ

Η απόφαση της Μίριαµ να εµποδίσει τη 12χρονη φιλε-
νάδα του γιου της να παρασυρθεί σε παράνοµη σχέση
µε πολύ µεγαλύτερό της άντρα, θα ανατρέψει τις ζωές
όλων το καυτό καλοκαίρι του 2004.Θαυµατουργό καστ
και φινάλε- έκπληξη που µας θυµίζει ότι έχουµε ακόµα
πολλά να µάθουµε για την ανθρώπινη φύση.
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών,Κάννες 2006.
Παρουσία της πρωταγωνίστριας Μαρτίνα Γκέντεκ

22:45 H∞¡∞ / Ã∞¡∞ (π∞¶ø¡π∞,127’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÃÈÚÔÎ¿˙Ô˘ ∫fiÚÂ-∂ÓÙ·

Καθώς η εποχή των σαµουράι αρχίζει να ξεχνιέται,ένας
νεαρός βρίσκεται υποχρεωµένος να παριστάνει το
σκληροτράχηλο πολεµιστή, ζητώντας εκδίκηση για το
θάνατο του πατέρα του.Ενα πολύχρωµο ταξίδι στο πα-
ρελθόν των χρωµάτων και των ήχων, στην πιο παιχνι-
διάρικη δηµιουργία του Κόρε-Εντα (Κανείς δεν Ξέρει).
Επίσηµη συµµετοχή στο διαγωνιστικό τµήµα του Σαν
Σεµπαστιάν.

18:00 THE PERVERT’S GUIDE TO CINEMA/∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞ºπ∫√™
√¢∏°√™ °π∞ ¢π∂™∆ƒ∞ªª∂¡√À™ (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 150’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™fiÊÈ º¿ÈÓ˜ 

Πάρτε έναν υπερκινητικό φιλόσοφο και ψυχίατρο µε α-
δυναµία στην ποπ κουλτούρα και αναθέστε του να ανα-
λύσει µερικές από τις σηµαντικότερες στιγµές στην ι-
στορία του κινηµατογράφου. Το αποτέλεσµα είναι ένα
από τα πιο ψυχαγωγικά ντοκιµαντέρ που έγιναν ποτέ.

21:00 ¢∂§∆∞ (∂§§∞¢∞, 70) ¶.¶. ™ÎËÓ.: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞˘ÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜

Ο Γιώργος Αυγερόπουλος περιγράφει την κόλαση που
αντιµετώπισε στο ∆έλτα του Νίγηρα, καταγράφοντας
φόνους,απαγωγές και επιθέσεις,την καθηµερινή,δηλαδή,
ρουτίνα των κατοίκων της περιοχής. Ενα ανατριχιαστικό
ντοκουµέντο από τον δηµιουργό του Εξάντα.
Παρουσία του σκηνοθέτη Ακολουθεί πάρτι

23:00 WILD TIGERS I HAVE KNOWN / ∞°ƒπ∂™ ∆π°ƒ∂π™ ¶√À
°¡øƒπ™∞ (H¶∞, 81’) ¢. ™ÎËÓÔıÂÛ›· : ∫·Ì ∞ÚÙÛÂÚ

Ενα αγόρι στο κατώφλι της σεξουαλικής του έγερσης ε-
ρωτεύεται τον πιο περιζήτητο νεαρό του σχολείου, ένα
βουνίσιο λιοντάρι που κυκλοφορεί ελεύθερο στους
δρόµους της πόλης. Νύχτες που στάζουν αµαρτία και
υπόσχεση, η εφηβεία ως µια ανεξερεύνητη χώρα...
Παρουσία του σκηνοθέτη

01:00 VIY / ∆√ ¶¡∂Àª∞ ∆√À ∫∞∫√À (™√µ. ∂¡ø™∏, 78’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÎÂfiÚÁÎÈ ∫ÚÔ¿ÙÛÈÔÊ, ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›Ó °ÈÂÚÛfiÊ 

Ενα δυσεύρετο διαµάντι του φανταστικού,το Viy είναι έ-
να απολαυστικό υβρίδιο τρόµου και παραδοσιακού πα-
ραµυθιού γεµάτο δαίµονες,που θα σας αποκαλύψει µια
άγνωστη πλευρά του ρωσικού σινεµά της δεκαετίας του
'60.Ευρωπαϊκή πρεµιέρα της ανακαινισµένης κόπιας.

18:00 THE MIRACLE AT MORGAN’ S CREEK /  £∞Àª∞ ™∆√ ª√ƒ-
°∫∞¡™ ∫ƒπ∫ (∏¶∞, 99’)
Πεταχτή χωριατοπούλα µε αδυναµία στους ένστολους,
ξυπνάει µια ωραία πρωία έγκυος και παντρεµένη, µόνο
που δεν θυµάται µε ποιον! Απίστευτα τολµηρή σάτιρα
της βουκολικής Αµερικής - θαύµα πως γλίτωσε από τη
λογοκρισία – µε ξεδιάντροπα πικάντικους διαλόγους
που καθυστέρησαν την κυκλοφορία της ταινίας κατά έ-
να χρόνο.Μέχρι να ωριµάσει το κοινό…
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

20:15 LITTLE MISS SUNSHINE (∏¶∞, 101’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙fiÓ·ı·Ó ¡Ù¿ÈÙÔÓ, µ¿ÏÂÚÈ º¿ÚÈ˜

H επτάχρονη Ολιβ παρασύρει τον αποτυχηµένο πατέ-
ρα της,τον ορκισµένο σε αιώνια σιωπή αδερφό της, τον
ακόλουθο του Προυστ θείο της και το ναρκοµανή παπ-
πού της σε ένα ταξίδι µέχρι την Καλιφόρνια για να συµ-
µετάσχει σε παιδικά καλλιστεία. Τόνι Κολέτ, Γκρεγκ
Κινίαρ,Αλαν Αρκιν και Στιβ Καρέλ στη φετινή feelgood,
ανεξάρτητη έκπληξη του αµερικανικού box office.

22:30 NEIL YOUNG: HEART OF GOLD (∏¶∞, 103’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙fiÓ·ı·Ó ¡Ù¤ÌÈ

Μετά από µια παρ’ ολίγον µοιραία περιπέτεια υγείας,λί-
γο αφού έχασε τον πατέρα του και µε ένα ολοκαινούριο
άλµπουµ ανά χείρας, ο Νιλ Γιανγκ ταξίδεψε µέχρι το
Νάσβιλ για δυο αλησµόνητες εµφανίσεις.Ο Τζόναθαν
Ντέµι ήταν εκεί για να απαθανατίσει το συµβάν.
Παρουσίαση: Γιώργος ∆ηµητριάδης

18:15 MADEINUSA (¶∂ƒ√À, 100’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ· °ÈfiÛ·

20:15 SWEDISH AUTO / ™√À∏¢π∫√ ∞À∆√∫π¡∏∆√ 
(∏¶∞, 97’) ¢. ¢.¶. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤ÚÂÎ ™ÈÁÎ
Παρουσία του σκηνοθέτη

22:30 KRISTALL / ∫∞£ƒ∂º∆∏™ (°∂ƒª∞¡π∞, 15’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ù›·˜ ªÔ‡ÏÂÚ, ∫ÚÈÛÙfiÊ ∑ÈÚ·ÚÓÙ¤Ù

A SHORT FILM ABOUT THE INDIO NACIONAL / ªπ∞ ™À¡∆√ª∏
π™∆√ƒπ∞ °π∞ ∂¡∞¡ ™À¡∏£π™ª∂¡√ ∞¡£ƒø¶√ 
(ºπ§π¶¶π¡∂™, 96’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ¿ÁÈ· ª·ÚÙ›Ó

¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

∆
.:

∆
ια

γω
νι

στ
ικ

ό
Π

.Π
.Π

αγ
κό

σµ
ια

 Π
ρε

µι
έρ

α 
  ∆

.Π
.:∆

ιε
θν

ής
 Π

ρε
µι

έρ
α 

 E
.Π

.:
Eυ

ρω
πα

ϊκ
ή 

Π
ρε

µι
έρ

α

πα
ρα

σκ
ευ

ή 
29

 σε
πτ

εµ
βρ

ίο
υ 

 

18:00 FAMILY LAW / √π∫√°∂¡∂π∞∫√ ¢π∫∞π√ 
(∞ƒ°∂¡∆π¡∏, 102’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¿ÓÈÂÏ ªÔ‡ÚÌ·Ó

Μια τρυφερή κωµωδία πατριαρχικών διαστάσεων, ιδω-
µένη µέσα από τα µάτια ενός γιου που ζηλεύει τον πα-
τέρα του, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί και ο ίδιος να γί-
νει πρότυπο για τον δικό του γιο.Συµµετοχή στο φεστι-
βάλ του Βερολίνου.

20:30 FREE FLOATING / ∂§∂À£∂ƒ∏ ¶§∂À™∏ (ƒø™π∞, 97’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªfiÚÈ˜ ∫Ï¤ÌÓÈÎÔÊ

Το υποχθόνιο χιούµορ του Κλέµπνικοφ (Ο ∆ρόµος για
το Κοκτεµπέλ) έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την πανέ-
µορφη,"νηφάλια" φωτογραφία,σε µια γαργαλιστική κω-
µωδία που καδράρει µε τέχνη τις περιπέτειες ενός ακα-
µάτη νεαρού,µόνιµου θαµώνα του τοπικού γραφείου α-
νεργίας.Φεστιβάλ Βενετίας 2006.
Παρουσία σκηνοθέτη και παραγωγού

23:00 SCIENCE OF SLEEP (°∞§§π∞, 105’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈÛ¤Ï °ÎÔÓÙÚ›

Αναζωογονητικό σαν κινηµατογραφικό αναψυκτικό και
προσωπικό σαν παιδική ανάµνηση,το πιο πρόσφατο α-
ποκύηµα της οργιώδους φαντασίας του εκκεντρικού
Μισέλ Γκοντρί τον θέλει να βολτάρει στα νυχτερινά ό-
νειρα του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και να προσπαθεί να
τον ελευθερώσει απ’ τα δεσµά της φαντασίας του.

01:00 PERFORMANCE (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 105’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔÏ·˜ ƒÂÁÎ, ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ∫¿ÌÂÏ 

Από την τριπαρισµένη µπαρόκ ατµόσφαιρα και τις δια-
βόητες ερωτικές παρτούζες του Μικ Τζάγκερ µέχρι το
αινιγµατικό φινάλε,η Performance επαληθεύει και µε το
παραπάνω την cult φήµη της.

17:30 WHEN FRIED EGGS FLY / π¶∆∞ª∂¡∞ ∆∏°∞¡π∆∞ ∞À°∞ 
(∏¶∞, 65’) ¢.¶. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §˘Ì¤ÚË˜

Ενας δάσκαλος µουσικής σε δηµοτικό σχολείο της
Νέας Υόρκης καταφέρνει να συνθέσει ένα ολοκληρω-
µένο µουσικό κοµµάτι µαζί µε τους 162 οχτάχρονους
µαθητές του.Φεστιβάλ Τραϊµπέκα.

19:00 LA NIEBLA EN LAS PALMERAS/ √ªπÃ§∏ ™∆∞ º√π¡π∫√-
¢∂¡∆ƒ∞ (π™¶∞¡π∞, 87’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¿ÚÏÔ˜ ªÔÏÈÓ¤ÚÔ, §fiÏ· ™·Ï‚·‰fiÚ 

Ποιος ήταν ο Σαντιάγο Μπέργκσον; Ισπανός φωτογρά-
φος,φυσικός και ενίοτε πορνογράφος,συνεργάστηκε στη
δηµιουργία της ατοµικής βόµβας, βοήθησε τον Ορσον
Γουέλς στον ραδιοφωνικό Πόλεµο των Κόσµων και πέθα-
νε πολεµώντας για τη γαλλική αντίσταση. Ή µήπως όχι;
Παρουσία της παραγωγού

21:00 THE QUEEN / ∏ µ∞™π§π™™∞ (∏¶∞, 68’) ™ÎËÓ.: ºÚ·ÓÎ ™¿ÈÌÔÓ

O Τζακ είναι ένας συνηθισµένος 24χρονος που λατρεύει
να ντύνεται γυναικεία, να βάφεται και να αυτοαποκαλείται
Σαµάνθα. Ιδού ο ξεναγός σας στα ετήσια drag queen καλ-
λιστεία του Μανχάταν εν έτη 1967.Το πιο σπάνιο ντοκιµα-
ντέρ του queer αφιερώµατος.
Παρουσίαση:Παναγιώτης Χατζηστεφάνου

23:00 DER KICK / ∏ ∫§ø∆™π∞ (°∂ƒª∞¡π∞, 82’) (∂) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÓÙÚ¤˜ µ¿ÈÂÏ 

01:00 ILS / ∂∫∂π¡√π (°∞§§π∞, 77’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù·‚›ÓÙ ªÔÚfi, •·‚È¤ ¶·ÏÔ‡ÓÙ

Κάτι παράξενο καραδοκεί στα δάση της Ρουµανίας.Ενα ζευ-
γάρι Γάλλων έρχεται αντιµέτωπο µε έναν άγνωστο κίνδυνο
που πολιορκεί την αποµονωµένη έπαυλή τους.Υποδειγµατική
άσκηση ανελέητου σασπένς σε ένα απρόβλεπτο φιλµ που α-
ποδεικνύει πως οι Γάλλοι παίρνουν τον τρόµο στα σοβαρά...

18:00 PARTING GLANCES / µ§∂ªª∞∆∞ ∞¶√Ã∞πƒ∂∆π™ª√À 
(∏¶∞, 90’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈÏ ™¤ÚÁÔ˘ÓÙ

Ενα νεαρό ζευγάρι οµοφυλόφιλων ετοιµάζεται να υπο-
βάλει την σχέση του στην ύστατη δοκιµασία,όταν ένα ε-
πικείµενο και αρκετά µακροχρόνιο επαγγελµατικό ταξί-
δι απειλεί να τους χωρίσει. Στην διάρκεια ενός αποχαι-
ρετιστήριου πάρτι, ο Μάικλ και ο Ρόµπερτ συνειδητο-
ποιούν σταδιακά ότι όλα έχουν ένα τέλος...
Παρουσίαση:Παναγιώτης Ευαγγελίδης

20:00 LA BATTAGLIA DI ALGERI / ∏ ª∞Ã∏ ∆∏™ ∞§°∂ƒπ∞™ 
(∞§°∂ƒπ∞, π∆∞§π∞, 117’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙›ÏÔ ¶ÔÓÙÂÎfiÚ‚Ô

Σαράντα χρόνια µετά, το αριστούργηµα του Τζίλο
Ποντεκόρβο για την ένοπλη Γαλλο- Αλγερινή αντιπα-
ράθεση µεταξύ 1954 και 1957,πυροβολεί αλύπητα την ο-
θόνη µε εικόνες απερίγραπτης δύναµης που φαντάζουν
πιο επίκαιρες και µοντέρνες από ποτέ. Επετειακή προ-
βολή µε ολοκαίνουρια κόπια.
Παρουσία του παραγωγού και πρωταγωνιστή Γιάσεφ Σαάντι 

22:30 SHORTBUS/ (∏¶∞, 102’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙ÔÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ ª›ÙÛÂÏ  

To Shortbus είναι µια ταινία για το σεξ.Μια ταινία για την
έλλειψη του σεξ.Μια ταινία που ξεκινάει από το σεξ,συ-
νεχίζει µε το σεξ και τελειώνει µε το σεξ.Μια ταινία που
επιτέλους σε κάνει να θέλεις να κάνεις σεξ.Η νέα πρό-
κληση από το σκηνοθέτη του Hedwig and the Angry
Inch.
Παρουσία του πρωταγωνιστή Τζέι Ντι Μπράναν

18:15 BLUE SPRING / °∞§∞∑π∞ ∞¡√π•∏ (π∞¶ø¡π∞, 83’) (∂)
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα

20:30 SIEBEN HIMMEL / ∂µ¢√ª√™ √Àƒ∞¡√™
(°∂ƒª∞¡π∞, 92’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª›¯·ÂÏ ªÔ˘˜

22:30 THE LOST / √π •∂°ƒ∞ªª∂¡√π (∏¶∞, 115’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÚÈ˜ ™›‚ÂÚÙÛÔÓ 
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18:30 SHORT FILMS µ’/ ªπ∫ƒ√À ª∏∫√À™ µ’ (103’) 
Επιλογή από τις καλύτερες ταινίες µικρού µήκους της χρονιάς.

20:30 REQUIEM/ ƒ∂∫µπ∂ª (°∂ƒª∞¡π∞, 93’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã·Ó˜-∫Ú›ÛÙÈ·Ó ™ÌÈÓÙ

Μια νεαρή γυναίκα πέφτει θύµα των θρησκευτικών της
προκαταλήψεων, ερµηνεύοντας τις επιληπτικές της κρί-
σεις µε δεισιδαιµονικούς όρους µιας άλλης εποχής.Βασι-
σµένη στην αληθινή ιστορία που ενέπνευσε τον Εξορκι-
σµό της Εµιλι Ρόουζ. Βραβείο FIPRESCI και Αργυρή
Αρκτος Βερολίνου για την ερµηνεία της Σάντρα Χούλερ.

23:00 SECONDS (∏¶∞, 107’) ™ÎËÓ.: ∆˙ÔÓ ºÚ·ÓÎÂÓ¯¿ÈÌÂÚ 

Τραπεζίτης σε υπαρξιακή κρίση έρχεται σε επαφή µε
µυστηριώδη εταιρεία που υπόσχεται να του αλλάξει τη
ζωή.Και ο εφιάλτης ξεκινά... 40 χρόνια µετά, το προφη-
τικό θρίλερ που στιγµάτισε το αµερικανικό σινεµά σο-
κάρει ακόµα µε την ίδια ένταση.

01:00 SCORPIO RISING (∏¶∞, 38’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¤ÓÂı ∞ÓÁÎÂÚ

Σε µισή µόλις ώρα,ο Ανγκερ κατάφερε να συνδυάσει τη
λατρεία των συµβόλων,την οµοερωτική λαγνεία,τον φε-
τιχισµό, τη µουσική και το σεξ σε ένα ιλιγγιώδες τρα-
γούδι πόθου και θανάτου, απεικονίζοντας µια χούφτα
µοτοσικλετιστών λίγο πριν ξεχυθούν στην άσφαλτο.
PINK NARCISSUS / ƒ√∑ ¡∞ƒ∫π™™√™ (∏¶∞, 71’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÈÌ˜ ª›ÓÙÁÎÔ˘ÓÙ

Ενας πανέµορφος νεαρός αποδρά από τη σκληρότητα
της µεγαλούπολης σε έναν φανταστικό κόσµο πλασµένο
από µεθυστικά χρώµατα, σαγηνευτικές µουσικές, σαρκι-
κές ηδονές και ελκυστικά αρσενικά. Μια καυτή γκέι φα-
ντασίωση που ζωντανεύει µέσα από πνιγµένες στο χρώ-
µα εικόνες που απειλούν να ξεπηδήσουν από την οθόνη.

17:00 NEIL YOUNG: HEART OF GOLD (∏¶∞, 103’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙fiÓ·ı·Ó ¡Ù¤ÌÈ

19:00 OBER / TO °∫∞ƒ™√¡π (√§§∞¡¢π∞, 97’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÂÍ µ·Ó µ¿ÚÌÂÚÓÙ·Ì 

Στοπ.Τα µολύβια κάτω.Ο Εντγκαρ απαιτεί ένα νέο σενάριο
ζωής.Τέρµα οι δύσκολοι πελάτες και οι γκρινιάρες γυναίκες,
θέλει καινούργιους γείτονες,καινούργια φιλενάδα και τα πά-
ντα "σκηνοθετηµένα" απ’ την αρχή.Φώτα,κάµερα,πάµε!

21:00 GRATTE-PAPIER / (°∞§§π∞, 8’) ™ÎËÓ.: °ÎÈÁÈfiÌ ª·ÚÙÈÓ¤˙

FAREWELL BENDER/ ∞¡∆π√ ª¶∂¡∆∂ƒ (∏¶∞, 92’) ¢.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ù √Ô˘Ù˜ 

Tρεις παλιοί φίλοι ξανασυναντιούνται στην κηδεία του
Μπέντερ,πρώην τέταρτου µέλους της παρέας,σε ένα τρυ-
φερό δράµα µε νοσταλγικούς απόηχους α λα American
Graffiti και τη γλυκιά ειρωνεία της Μεγάλης Ανατριχίλας.
Παρουσία του σκηνοθέτη

23:00 SATURDAY NIGHT AT THE BATHS / ™∞µµ∞∆√ µƒ∞¢À ™∆∞
§√À∆ƒ∞ (∏¶∞, 95’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¿ÎÏÂ˚  

Η σεξουαλική µεταστροφή ενός άντρα και το πορτρέτο
της νεοϋορκέζικης 70s γκέι σκηνής του ανώνυµου σεξ,της
ξέφρενης διασκέδασης και της ερωτικής απελευθέρωσης.
Παγκόσµια πρεµιέρα του director's cut, µε ολοκαίνουργια
κόπια!

01:00 SUMMER LOVE / ªπ∞ ∞°∞¶∏ °π∞ ∆√ ∫∞§√∫∞πƒπ 
(¶√§ø¡π∞, 93’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶ÈfiÙÚ √˘ÎÏ¿ÓÛÎÈ  

Γνήσιος απόγονος του Σέρτζιο Λεόνε, ο Ουκλάνσκι παρου-
σιάζει ένα άκρως σουρεαλιστικό γουέστερν,µε Πολωνούς κα-
ουµπόηδες να µιλούν ακατάληπτα αγγλικά και τον Βαλ Κίλµερ
σε ρόλο πτώµατος!

18:15 CA BRULE / KAæ∞ (°∞§§π∞, 110’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÏÂÚ ™ÈÌfiÓ

Η 15χρονη Λίβια πέφτει από το άλογό της και µένει α-
ναίσθητη. Οταν ο Ζαν, ένας εθελοντής πυροσβέστης,
κατά πολύ µεγαλύτερός της και ήδη παντρεµένος, τη
βοηθά να συνέλθει, εκείνη τον ερωτεύεται κεραυνοβό-
λα. Ενα φλογερό πορτρέτο της ανυπόµονης νιότης που
φτάνει στα άκρα για να αποκτήσει ό,τι επιθυµεί.
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών,Κάννες 2006.

20:30 SULLIVAN’ S TRAVELS / ∆∞ ∆∞•π¢π∞ ∆√À ™∞§πµ∞¡ 
(∏¶∞, 90’)
∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι για να σπεύσετε να κλείσετε
θέση στα Ταξίδια του Σάλιβαν:πρώτον γιατί είναι,ως γνω-
στόν,η καλύτερη ταινία του Στάρτζες,και δεύτερον,αλλά
εξίσου βασικό,γιατί είναι η µοναδική σας ευκαιρία να δεί-
τε τη συνήθως µοιραία Βερόνικα Λέικ ντυµένη άντρα! 
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

22:30 THE BLACK DAHLIA / ∏ ª∞Àƒ∏ ¡∆∞§π∞ (∏¶∞, 120’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÚ¿È·Ó ¡ÙÂ ¶¿ÏÌ·

Βασισµένο στον αποτρόπαιο φόνο φιλόδοξης στάρ-
λετ,γνωστής και ως Μαύρη Ντάλια, το σκοτεινό νουάρ
θρίλερ του Ντε Πάλµα (από το διάσηµο µυθιστόρηµα
του Τζέιµς Ελρόι) ρίχνει τη σκιά του πάνω σ’ ένα Λος
Αντζελες της παρακµής, τυλιγµένο σε αναθυµιάσεις
διαφθοράς που αναδύονται από τα φτωχόσπιτα και τυ-
λίγουν τις βίλες των πλουσίων. Επίσηµη συµµετοχή στο
διαγωνιστικό τµήµα του φεστιβάλ Βενετίας.
Ακολουθεί πάρτι

18:15  PORNOSTAR (π∞¶ø¡π∞, 98’) (∂)
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα

20:30 FREE FLOATING / ∂§∂À£∂ƒ∏ ¶§∂À™∏ 
(ƒø™π∞, 97’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªfiÚÈ˜ ∫Ï¤ÌÓÈÎÔÊ 
Παρουσία σκηνοθέτη και παραγωγού

22:30 H∞¡∞ / Ã∞¡∞ (π∞¶ø¡π∞,127’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÃÈÚÔÎ¿˙Ô˘ ∫fiÚÂ-∂ÓÙ·
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18:00 LA BATTAGLIA DI ALGERI / ∏ ª∞Ã∏ ∆∏™ ∞§°∂ƒπ∞™ 
(∞§°∂ƒπ∞, π∆∞§π∞, 117’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙›ÏÔ ¶ÔÓÙÂÎfiÚ‚Ô
Παρουσία του παραγωγού και πρωταγωνιστή Σαάντι Γιάσεφ

20:30 THE LADY EVE / ∏ °À¡∞π∫∞ ¶∂πƒ∞™ª√™ (∏¶∞, 97’)
Αδαής ερπετολάτρης,άρτι αφιχθής από τη ζούγκλα του
Αµαζονίου,πέφτει θύµα ακαταµάχητης χαρτοκλέφτρας,
που ζει ξεπουπουλιάζοντας ερωτοχτυπηµένους εκατοµ-
µυριούχους υπό στενή πατρική επίβλεψη! Kαταιγισµός
ξεκαρδιστικών one-liners σε έναν ανεπανάληπτο χιου-
µοριστικό οργασµό, που εξύψωσε τον Στάρτζες σε δυ-
θεώρητα κωµικογραφικά ύψη. Μπάρµπαρα Στάνγουικ
και Χένρι Φόντα σε µεγάλα κέφια.
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

23:00 SCORPIO RISING (∏¶∞, 38’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¤ÓÂı ∞ÓÁÎÂÚ

PINK NARCISSUS / ƒ√∑ ¡∞ƒ∫π™™√™ (∏¶∞, 71’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÈÌ˜ ª›ÓÙÁÎÔ˘ÓÙ

17:00 SHORT PREMIERES / ªπ∫ƒ∂™ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ 
(∂§§∞¢∞, 111’)
Ελληνικό διαγωνιστικό τµήµα µικρού µήκους µε τη υποστή-
ριξη του κινηµατογραφικού τµήµατος του Ι.Ε.Κ.ΑΚΜΗ.
Είσοδος ελεύθερη

21:00 THIS FILM IS NOT YET RATED / ∞À™∆∏ƒø™ ∞∫∞∆∞§§∏-
§√ (∏¶∞, 100’), ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫¤ÚÌÈ ¡ÙÈÎ

Μια λεσβία ντετέκτιβ και η κόρη της ερωµένης της στο
κατόπι της Επιτροπής Λογοκρισίας Κινηµατογραφικών
Ταινιών,ξεσκεπάζουν όσα δεν θέλατε να µάθετε ποτέ γι’
αυτούς που αποφασίζουν πριν από σας για σας, ενώ
σκηνοθέτες, όπως ο Ατόµ Εγκογιάν, ο Ντάρεν
Αρονόφσκι,ο Τζον Γουότερς και ο Κέβιν Σµιθ,µιλούν για
τις πικρές εµπειρίες τους! 

23:00 WILD TIGERS I HAVE KNOWN / ∞°ƒπ∂™ ∆π°ƒ∂π™ ¶√À
°¡øƒπ™∞ (H¶∞, 98’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫·Ì ∞ÚÙÛÂÚ 
Παρουσία του σκηνοθέτη

17:15 THE TIMES OF HARVEY MILK / ∏ ¢√§√º√¡π∞ ∆√À Ã∞ƒ-
µ∂´ ªπ§∫ (∏¶∞, 90’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒÔÌ ∂ÛÙ·˚Ó 

19:00 GLASTONBURY (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 138’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙Ô‡ÏÈÂÓ ∆¤ÌÏ

Το 1970 ένας αγρότης παραχώρησε εκατό εκτάρια γης
για τις ανάγκες ενός µουσικού τριηµέρου που συγκέ-
ντρωσε 1500 άτοµα στο παρθενικό του ξεκίνηµα και µε-
ταµορφώθηκε στο θρυλικό ροκ φεστιβάλ.Παρακο-λου-
θώντας τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις µε απίστευτο αρ-
χειακό υλικό χρόνων, ο Τζούλιεν Τεµπλ σκηνοθετεί ένα
ηλεκτρισµένο µουσικό ντοκιµαντέρ επικών διαστάσεων.
Παρουσίαση:Θανάσης Μήνας

22:00 PARIS JE T’ AIME (°∂ƒª∞¡π∞, °∞§§π∞, 120’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: µ¿ÏÙÂÚ ™¿ÏÂ˜, °Î·˜ µ·Ó ™·ÓÙ, ∆˙fiÂÏ ∫Ô¤Ó,

∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¶¤ÈÓ, °Ô˘¤˜ ∫Ú¤È‚ÂÓ, ∞ÏÊfiÓÛÔ ∫Ô˘·ÚfiÓ, √ÏÈ‚È¤

∞Û·ÁÈ¿˜, ∆ÔÌ ∆›Î‚ÂÚ...

Είκοσι διαφορετικοί σκηνοθέτες αφήνουν τα αποτυπώ-
µατά τους σε µια σπονδυλωτή ερωτική επιστολή στο
Παρίσι, στη ζωή, στον εαυτό µας. Ο έρωτας κρύβεται,
φανερώνεται, στερεύει και αναζωπυρώνεται σ’ ένα συ-
ναισθηµατικό γαϊτανάκι που θα στοιχειώνει για καιρό τις
συνοικίες της πόλης.
Επίσηµη Τελετή Λήξης - Απονοµή βραβείου Χρυσή Αθηνά.
Ακολουθεί δεξίωση

18:15 REQUIEM / ƒ∂∫µπ∂ª (°∂ƒª∞¡π∞, 93’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã·Ó˜-∫Ú›ÛÙÈ·Ó ™ÌÈÓÙ

20:15 SHORT FILMS µ’/ ªπ∫ƒ√À ª∏∫√À™ µ’ (103’) (∂)
Επιλογή από τις καλύτερες ταινίες µικρού µήκους της
χρονιάς.

22:30 OBER / TO °∫∞ƒ™√¡π (√§§∞¡¢π∞, 97’) ∂.¶. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÂÍ µ·Ó µ¿ÚÌÂÚÓÙ·Ì 
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18:00 L’ ICEBERG / ∆√ ¶∞°√µ√À¡√ (µ∂§°π√, 84’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÙÔÌÈÓ›Î ∞Ì¤Ï, ºÈfiÓ· °ÎÔÚÓÙfiÓ, 

ªÚÔ˘Ófi ƒÔÌ›

Τρεις πρώην καλλιτέχνες του τσίρκου και νυν αχώριστη
κινηµατογραφική τριάδα,σας υπόσχονται γερές δόσεις
πολικού χιούµορ,µε τον «κατεψυγµένο» ψυχισµό της α-
νεπανάληπτης πρωταγωνίστριας, θύµα ενός συµβατι-
κού γάµου, να εκδηλώνεται ως µυστηριώδης εθισµός
στον... πάγο!!!

20:00 DAISY / ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ (∫√ƒ∂∞, Ã√¡°∫ ∫√¡°∫, 110’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÓÙÚÈÔ˘ §¿Ô˘

Κλασικό ερωτικό τρίγωνο - ένας ντετέκτιβ κι ένας δο-
λοφόνος ερωτεύονται την ίδια γυναίκα - απογειώνεται
εν µέσω κατάφυτων ολλανδικών λιβαδιών και καθηµερι-
νών αποστολών λουλουδιών αντί ερωτικών εξοµολογή-
σεων, µ’ ένα pan-asian cast να ανταλλάσσει εναλλάξ
κλωτσιές και µαργαρίτες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από
τον σκηνοθέτη του Infernal Affairs.

22:30 BROTHERS OF THE HEAD (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 90’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫Èı º¿ÏÙÔÓ, §Ô˘›˜ ¶¤Â

Ραδιούργος µάνατζερ προωθεί 15χρονους σιαµαίους
ως τη νέα punk rock sensation.Οι ροκ σταρ ως φρικιά
και η σκηνή ως µοναδικό διέξοδο από το περιθώριο,σ’
ένα αλληγορικό διαµαντάκι που έχει πολύ περισσότερα
να επιδείξει από ένα εκκωφαντικό soundtrack. Βραβείο
καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ του Εδιµβούργου.

19:00 RABBIT / ∫√À¡∂§π (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 9’) ™ÎËÓ.: ƒ·Ó ƒ¤ÈÎ

πRON / ™π¢∂ƒ√ (π∞¶ø¡π∞, 15’) ™ÎËÓ.: ÃÈÚÔÁÈÔ‡ÎÈ ¡·Î¿ÓÔ

ZOO / ∑ø√§√°π∫√™ ∫∏¶√™ (ºπ¡§∞¡¢π∞, 12’) ™ÎËÓ.: ™¿Ï· ∆›Î·

COMBAT / ∞NAMETƒ∏™∏ (µ∂§°π√, 57’)  
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶·ÙÚ›Î ∫·ÚÂÓÙÈ¤

∆υο άντρες,στη µέση ενός δάσους,βυθίζονται ολοένα
και πιο βαθιά σε µια αλλεπάλληλη τελετουργία των σω-
µάτων, όπου το σεξ και η βία κρατούν τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο.Bραβείο Teddy στο φεστιβάλ Βερολίνου.

21:00 FABULOUS! THE STORY OF QUEER CINEMA / £∂´∫∞! ∏
π™∆√ƒπ∞ ∆√À QUEER CINEMA (H¶∞, 85’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: §›˙· ∂˚ÓÙÈ˜, §¤ÛÏÈ ∫Ï¿ÈÓÌÂÚÁÎ 

Από τότε που απαγορεύτηκε οποιαδήποτε απεικόνιση
της οµοφυλοφιλίας σε αµερικανικές ταινίες το 1930,µέχρι
Το Μυστικό του Brokeback Mountain πέρασε πολύς και-
ρός.Οι Τζον Γουότερς,Γκας Βαν Σαντ,Τοντ Χέινς και πολ-
λοί άλλοι αποκαλύπτουν τι συνέβη στο µεσοδιάστηµα!

22:45 DRAGON/¢ƒ∞∫√™ (∏¶∞, 7’) ™ÎËÓ.: ∆ÚfiÈ ªfiÚÁÎ·Ó

CHALK / ∫πªø§π∞ (∏¶∞, 85’) ¢. ¢.¶. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ÈÎ ∂˚ÎÂÏ 

Ξεκαρδιστικό mocumentary σχολικού χάους που εστιάζει
στη ζωή των καθηγητών.Ανταγωνιστικοί καριερίστες,αγχω-
µένοι αρχάριοι και ψυχωτικές γυµνάστριες θα σας κάνουν να
µετανιώσετε για όσα κάνατε στους παλιούς σας καθηγητές!

00:45 BLACK KISS / ™∫√∆∂π¡√ ºπ§π (π∞¶ø¡π∞ 118’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·ÎfiÙÔ ∆¤ÙÛÎ· 

Eνας δολοφόνος µετατρέπει τα θύµατά του σε αποτρο-
πιαστικά έργα τέχνης,σε ένα ρεσιτάλ γιαπωνέζικης εκκε-
ντρικότητας µε στοιχεία ιταλικού giallo και φόντο ένα hi-
tech Τόκιο,βουτηγµένο σε απειλητικό σκοτάδι.

18:30 THE PALM BEACH STORY (H¶∞, 88’)
Απροκάλυπτα κυνικός ή απόλυτος θαυµαστής της γυ-
ναικείας φύσης;Η Κλοντέτ Κολµπέρ πάντως το δηλώνει
απερίφραστα:ένα ευπρεπές ζευγάρι πόδια µπορεί να σε
πάει µακριά,και δεν εννοούµε περπατώντας! Μετά από
πέντε φτωχικά χρόνια γάµου, η κ.Τζέφερς αποποιείται
κάθε γαµήλια ευθύνη απέναντι στο κύριο, που είχε την
καλοσύνη να της δανείσει προσωρινά το όνοµά του,και
πάει για άλλα!  
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

20:30 STEPHANIE DALEY (∏¶∞, 90’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã›Ï·ÚÈ ªÚÔ‡ÂÚ

Μια συντηρητική αµερικανική κοινότητα εξοστρακίζει
µια νεαρή µητέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία
του αγέννητου παιδιού της.Τελευταία της ελπίδα,µια έ-
γκυος ψυχολόγος του εγκληµατολογικού. Συγκλονιστι-
κές ερµηνείες από την Τίλντα Σουίντον και την µικρή
Αµπερ Τάµπλιν (βραβείο ερµηνείας,Λοκάρνο,2006) σε
ένα κλειστοφοβικό δράµα που απέσπασε το βραβείο
σεναρίου στο φεστιβάλ του Σάντανς.

22:30 GO FISH / ∫∞ª∞∫π (∏¶∞, 84’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒfiÔ˘˙ ∆ÚÔÛ¤

Eνα ζευγάρι ερωτευµένων γυναικών,πλαισιωµένο από έ-
να ζωηρό,πολύχρωµο θηλυκό µικρόκοσµο,αναζητά τη
συντροφικότητα και την αγάπη στο µέσο µιας αχανούς
µεγαλούπολης. Μοναδικό αντίδοτο στον ψυχρό και ά-
χαρο κόσµο,η φιλία και το σεξ.
Παρουσίαση:Μαρία Cyber

18:15 UNCHAIN / Ãøƒπ™ ¢∂™ª∞ (π∞¶ø¡π∞, 98’)
Για πέντε ολόκληρα χρόνια,ο Τοσιάκι Τογιόντα κινηµα-
τογραφούσε τη ζωή τεσσάρων επαγγελµατιών πυγµά-
χων,σκύβοντας πάνω από τις πληγές τους,µέχρι και την
οριστική τους απόσυρση. Το αποτέλεσµα είναι ένα ε-
κρηκτικό ντοκιµαντέρ για τα όνειρα και τις αυταπάτες
που γεννιούνται και πεθαίνουν πάνω στο ρινγκ.
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα

20:15 EM 4 JAY / (∞À™∆ƒ∞§π∞, 87’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÎ›ÓÔ˜ ∆ÛÈÏÈÌÈ‰fi˜

Μια καταραµένη ιστορία αγάπης,βουτηγµένη στην πα-
ρανοµία και τα ναρκωτικά, αναβιώνει το θρύλο των
Μπόνι και Κλάιντ - δυο καταδικασµένων εραστών που
κανείς δεν µπορεί να τους σώσει απ’ τον εαυτό τους -
µέσα από τη σκοτεινή µατιά του εικονοκλάστη
Τσιλιµιδού.

22:15 HAIL THE CONQUERING HERO / ¢√•∞ ™∆√¡ ∆πª∏ª∂¡√
∏ƒø∞ (∏¶∞, 101’)
Φιλάσθενος στρατιώτης, απολύεται άδοξα από τους
πεζοναύτες λόγο οξείας αλλεργικής καταρροής(!).
Ταπεινωµένος και απαρηγόρητος, πνίγει τον πόνο του
στο αλκοόλ µε πρώην συναδέλφους,και λίαν συντόµως
πείθεται να ξεγελάσει τους αδαείς συντοπίτες του µε
ψεύτικα παράσηµα και ιστορίες για αγρίους, προκειµέ-
νου να παραδεχτεί την πικρή αλήθεια.
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες
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18:00 ESTRELLAS DE LA LINEA / ∞™∆∂ƒπ∞ ∆√À ¢ƒ√ª√À 
(π™¶∞¡π∞, 90’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆Û¤Ì· ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙

Στην πρωτεύουσα της Γουατεµάλας µια οµάδα τραβε-
στί αποφασίζει να πάρει µέρος στο τοπικό πρωτάθλη-
µα ποδοσφαίρου, µέχρι που οι µαµάδες των ανήλικων
αντιπάλων τους αποφασίζουν να τους βγάλουν εκτός
συναγωνισµού λόγω εκτροχιασµένης επαγγελµατικής
κατάρτισης! Ενα αφοπλιστικό ντοκιµαντέρ µε συµµετο-
χή στα φεστιβάλ Βερολίνου και Σαν Σεµπαστιάν.

20:00 VOLVER / °Àƒ¡∞ ¶π™ø (π™¶∞¡π∞, 120’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶¤‰ÚÔ ∞ÏÌÔ‰fi‚·Ú

Kωµωδία,δράµα,µεταφυσικό θρίλερ,ταινία γυναικών και
"φαντασµάτων", το Volver είναι όλα αυτά µαζί και ακόµη
περισσότερα.Είναι η καλύτερη ταινία του Αλµοδόβαρ!

22:30 9 SOULS / 9 æÀÃ∂™ (π∞¶ø¡π∞, 120’)
Εννέα επικίνδυνοι δραπέτες αναζητούν ο καθένας την
προσωπική του ουτοπία ανάµεσα στη ζωή και το θάνα-
το και ο Τοσιάκι Τογιόντα παραδίδει ένα αταξινόµητο,
αιµατηρό αριστούργηµα που παραπαίει µεταξύ ωµού
ρεαλισµού και οργιαστικής φαντασίας,µε σουρεαλιστι-
κές εκρήξεις που θα ζήλευε ακόµη και ο Ντέιβιντ Λιντς.
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα  
Παρουσία του σκηνοθέτη

01:00 STORM / £À∂§§∞ (™√À∏¢π∞, 110’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ó˜ ª¿ÚÏÈÓÙ, ªÈfiÚÓ ™Ù¿ÈÓ

Ο  Ντόνι νοµίζει ότι έχει τη ζωή του υπό έλεγχο, όµως
µια αινιγµατική κοκκινοµάλλα και ένα µυστηριώδες κου-
τί αρκούν για να διαλύσουν τις αυταπάτες του.Ενα σκο-
τεινό θρίλερ µε µνήµες από το Matrix,βραβευµένο  στα
φεστιβάλ φανταστικού Aµστερνταµ και Βρυξελλών.

18:00 DE NADIE / ¢∂¡ ∂πª∞π ∫∞¡∂¡√™ (ª∂•π∫√, 80’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆ÈÓ ¡Ù›ÚÓÙ·Ì·Ï

O αγώνας επιβίωσης µιας χούφτας Kεντροαµερικανών
που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα του Μεξικού.
Μια κινηµατογραφική καταγραφή της Αµερικής,όπως δεν
θα τη δείτε ποτέ στα δελτία ειδήσεων.

19:30 THE SHORE/∏ ∞∫∆∏ (∏¶∞, 100’) ∂.¶.™ÎËÓ.: ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∑ÂÚ‚fi˜

Mια νεαρή µητέρα χάνει την κόρη της σε παρηκµασµένο
παραλιακό θέρετρο,δίνοντας το έναυσµα για ένα ατµο-
σφαιρικό δράµα, που αγκιστρώνεται στους χαρακτήρες
του, ακολουθώντας τη συναισθηµατική τους κατάβαση
µέχρι το βυθό της θάλασσας,εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

21:30 LONESOME COWBOYS / ª√¡∞Ãπ∫√π ∫∞µ∞§∞ƒ∏¢∂™
(∏¶∞, 109’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ

Mια παρέα καουµπόηδων ερωτοτροπούν, µιλούν για µέικ
απ και διδάσκουν τον ιδανικό τρόπο να φορά κανείς εξά-
σφαιρα ώστε να φαίνεται πιο εντυπωσιακός ο πισινός του.
Η Αγρια ∆ύση δια χειρός Αντι Γουόρχολ!
Παρουσίαση Kωνσταντίνος Γιάνναρης. Ακολουθεί queer πάρτι

23:30 MIND THE GAP! / ¶ƒ√™√Ã∏ ™∆√ ∫∂¡√! (ƒø™π∞, 6’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑Ô˘Ú¿‚ÏÂ‚·

BLOOD TEA AND RED STRING/ ∫√∫∫π¡∏ ∫§ø™∆∏ ¢∂ª∂¡∏, ª∂™
™∆√ ∞πª∞ ¶√∆π™ª∂¡∏ (∏¶∞, 69’) ™ÎËÓ.: ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∆ÛÂÁÎ¿ÊÛÎÂ

Ενα ψυχεδελικό stop-motion animation παραµύθι,φτιαγ-
µένο από τη στόφα των cult ταινιών. 13 χρόνια δουλειάς
για το πιο αινιγµατικό ντεµπούτο των τελευταίων χρόνων.

01:00 BRUTAL (∂§§∞¢∞, 89’) ¶.¶. ™ÎËÓ.: º›ÏÈÔ˜ Ã·Ï¿ÙÛË˜

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος µακελειού ξεκινάει
σαν νεανικό φιλµ νουάρ και εξελίσσεται σε αυθεντικό gore
ξέσπασµα της εγχώριας "ανεξάρτητης" παραγωγής.
Παρουσία του σκηνοθέτη

18:15 THE TREATMENT/ ∏ £∂ƒ∞¶∂π∞ (∏¶∞, 86’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÚÂÓ ƒÔ˘ÓÙ¿ÊÛÎÈ

Καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας µε µυριάδες συ-
µπλέγµατα,ερωτεύεται γοητευτική χήρα.Θα καταφέρει
άραγε να την κατακτήσει πηγαίνοντας κόντρα στον εκ-
κεντρικό Αργεντίνο ψυχαναλυτή του;Η Φάµκε Γιάνσεν
και ο Ιαν Χολµ πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ροµαντι-
κή κοµεντί που απέσπασε το βραβείο καλύτερης νεο-
ϋορκέζικης ταινίας στο φεστιβάλ της Τραϊµπέκα.

20:15 PAPRIKA / ¶∞¶ƒπ∫∞ (π∞¶ø¡π∞, 90’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÔÓ ™·ÙfiÛÈ 

Μια µηχανή που επιτρέπει στους ψυχαναλυτές να "µπαί-
νουν" στα όνειρα των ασθενών τους,πέφτει στα χέρια ε-
πιτήδειων προκαλώντας το χάος. Μόνο µια ψυχαναλύ-
τρια, η Πάπρικα, µοιάζει να µπορεί να το σταµατήσει…
Η νέα extravaganza του βετεράνου των ιαπωνικών
anime Κον Σατόσι, δηµιουργού του κλασικού πλέον
Perfect Blue. Συµµετοχή στο διαγωνιστικό τµήµα του
φεστιβάλ Βενετίας.

22:30 LONELY HEARTS / ¢√§√º√¡√π °π∞ ª√¡∞Ãπ∫∂™ ∫∞ƒ¢π∂™
(∏¶∞, 108’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆ÔÓÙ ƒfiÌÈÓÛÔÓ

Η σύγχρονη εκδοχή του θρυλικού Honeymoon Killers,
όχι µόνο απαλλάσσει την παχύσαρκη ηρωίδα από τα
περιττά κιλά,αλλά εστιάζει τόσο στο δολοφονικό ντου-
έτο (Σάλµα Χάγιεκ,Τζάρεντ Λίτο) όσο και στους ντετέ-
κτιβ (Τζον Τραβόλτα, Σκοτ Κάαν) που τους αναζητούν.
Ενα καυτό θρίλερ ερωτικής εµµονής και λυσσαλέας κα-
ταδίωξης.

18:15 THE GREAT MCGINTY / √ ª∂°∞§√™ ª∞∫ °∫π¡∆π 
(∏¶∞, 82’)
Αµερικανός µπάρµαν σώζει απελπισµένο συµπατριώτη
του απ’ την αυτοκτονία στις τουαλέτες παρακµιακού
µπαρ της Κεντρικής Αµερικής. Ο πρώτος, πρώην πολι-
τικός και απατεώνας µια ζωή,καταστράφηκε λόγω στιγ-
µιαίας εντιµότητας.Ο δεύτερος, ταµίας τραπέζης, έντι-
µος µια ζωή, καταστράφηκε λόγω στιγµιαίας ατιµίας. Τι
κάνουν όµως εξόριστοι ανάµεσα στις µπανανιές;
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

20:15 EM 4 JAY / (∞À™∆ƒ∞§π∞, 87’) ∂.¶. (E) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÏÎ›ÓÔ˜ ∆ÛÈÏÈÌÈ‰fi˜

22:15 SHORT FILMS A’/ ªπ∫ƒ√À ª∏∫√À™ A’ (98’)
Επιλογή από τις καλύτερες ταινίες µικρού µήκους της
χρονιάς.
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18:30 DAISIES / ª∞ƒ°∞ƒπ∆∂™ (∆™∂Ã√™§√µ∞∫π∞, 74’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: µ¤Ú· ™ÈÙ›ÏÔ‚·

Το ταξίδι δύο νεαρών κοριτσιών στη σκοτεινή πλευρά ή
αλλιώς το χρονικό µίας χώρας που αναζητά διεξόδους
ελευθερίας.Απαγορευµένο για χρόνια, το αταξινόµητο
αυτό αριστούργηµα είναι ίσως η πιο αναρχική στιγµή
του Τσέχικου Νέου Κύµατος.

20:30 A SCANNER DARKLY (H¶∞, 100’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ §ÈÓÎÏ¤ÈÙÂÚ

Παραισθησιογόνο road movie, βασισµένο σε διήγηµα
του Φίλιπ Κ.Ντικ,παρακολουθεί το ταξίδι ενός µυστικού
πράκτορα (Κιάνου Ριβς) ανάµεσα στην πραγµατικότητα
και την φαντασία, σε ένα φουτουριστικό Λος Αντζελες,
µαζικά εθισµένο σε µια µυστηριώδη hi-tech ουσία.
Ακολουθεί πάρτι

23:00 EN SOAP / ™∞¶√À¡√¶∂ƒ∞ (¢∞¡π∞, 104’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶ÂÚÓ›ÏÂ º›ÛÂÚ ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ 

Καταθλιπτικός προ-εγχειρητικός τραβεστί και χωρισµένη
ιδιοκτήτρια ινστιτούτου αισθητικής ερωτεύονται, σε µια
κωµικοτραγική ιστορία αγάπης που εκδικείται τους συναι-
σθηµατικά µπερδεµένους πρωταγωνιστές της µπερδεύο-
ντας τους... ακόµα περισσότερο. Αργυρή Αρκτος στο φε-
στιβάλ Βερολίνου.

01:00 SEVERANCE (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 95’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ™ÌÈı

Mια οµάδα Βρετανών εµπόρων όπλων σε επαγγελµατικό
σαββατοκύριακο αναψυχής στην κεντρική Ευρώπη, ανε-
βάζει τον πήχη κωµωδίας και splatter, κορυφώνοντας το
είδος σε ένα άνευ προηγουµένου σπαρταριστό αιµατο-
κύλισµα.Αφθονο αίµα,ακόµα πιο άφθονο χιούµορ και µία
ισχυρή δόση κριτικής στην βιοµηχανία όπλων!

17:30 SURLY SQUIRREL/ª√Àƒ∆∑√Àº§∏™ ™∫π√Àƒ√™ (∫∞¡∞-
¢∞™, 11’) ™ÎËÓ.: ¶›ÙÂÚ §ÂÂÓÈÒÙË˜ - PAPER AND SAND/Ã∞ƒ∆π
∫∞π ∞ªª√™ (∞À™∆ƒ∞§π∞, 16’) ¢.¶. ™ÎËÓ.: ™ˆÙ‹ÚË˜

¢Ô˘ÓÔ‡ÎÔ˜ - GYPSIES, TRAMPS AND THIEVES/ ∆™π°°∞¡√π,
∑∏∆π∞¡√π ∫∞π ∫§∂º∆∂™ (∏¶∞, 22’) ™ÎËÓ.: ∞ÓÙÚ¤· °È·Ó¿Î·˜

- HOCHHAUS / ∆√ ∆∂§∂À∆∞π√ ¶∞∆øª∞ (°∂ƒª∞¡π∞, 40’)
™ÎËÓ.: ¡ÈÎ›·˜ ÃÚ˘Ûfi˜

Οι καλύτερες µικρού µήκους  των Ελλήνων της ∆ιασποράς.

19:00 SLEEP WITH THE FISHES / ¶∞ƒ∂∞ ª∂ ∆∞ æ∞ƒπ∞ (ª.
µƒ∂∆∞¡π∞, 5’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÂÏ ª¤ÏÔÚ

I FOR INDIA / (ª. µƒ∂∆∞¡π∞, 70’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¿ÓÙÈ· ™Ô‡ÚÈ

Ενα τρυφερό ηµερολόγιο που συναρµολόγησε η µικρή
Σούρι από home videos και αρχειακό υλικό,όταν οι γονείς
της εγκατέλειψαν την Ινδία αναζητώντας µια νέα πατρίδα.

20:30 DO OVER (∆∞´µ∞¡, 113’) ¢. ™ÎËÓ.: ∆ÛÂÓÁÎ °ÈÔ˘-∆ÛÈ¤

Αιθέριο και υπερκινητικό,το Do Over έρχεται από το φεστι-
βάλ Βενετίας µε ένα λαβύρινθο διαπλεκόµενων ιστοριών και
µας συστήνει το νέο ταλέντο του ασιατικού σινεµά.
Παρουσία του σκηνοθέτη

23:00 TOTALLY F***ED UP / ∂¡∆∂§ø™ °***ª∂¡√π (∏¶∞, 80’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÎÚÂÁÎ ∞Ú¿ÎÈ

Μια χούφτα τινέιτζερς έρχονται αντιµέτωποι µε το σεξ,τη βία,
και τα ναρκωτικά, αναζητώντας νόηµα ύπαρξης.Η απόλυτη
generation X κατάθεση για την γκέι κουλτούρα της Αµερικής.
Παρουσίαση:Αύγουστος Κορτώ

01:00 THUNDERCRACK! (H¶∞, 120’) ™ÎËÓ.: ∫ÂÚÙ ª·Î¡Ù¿Ô˘ÂÏ

3 άντρες και 3 γυναίκες αναζητούν καταφύγιο στη γοτθική
κατοικία µιας νυµφοµανούς αλκοολικής. Συνδυασµός κω-
µωδίας, µελοδράµατος και hardcore τσόντας, "το πρώτο
και τελευταίο bisexual πορνό τρόµου που έγινε ποτέ"!  
Παρουσίαση:Πάνος Χ.Κούτρας

18:15 QUINCEANERA / ™∆∞ ¢∂∫∞¶∂¡∆∂ (∏¶∞, 90’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÏ¤ÈÙ˙ÂÚ, °Ô˘fi˜ °Ô˘ÂÛÙÌfiÚÏ·ÓÙ

Mια παρθένα Μαγδαληνή και ένας οµοφυλόφιλος
Ιωσήφ σε µια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης, αυτο-
γνωσίας, λύπης και χαράς, µέσα από ένα ευπρόσδεκτα
λιτό και συναισθηµατικά γενναιόδωρο φιλµ που κέρδι-
σε τις καρδιές και τα βραβεία κοινού και κριτικής επι-
τροπής στο φετινό φεστιβάλ του Σάντανς.

20:15 HALF NELSON (∏¶∞, 106’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ¿È·Ó ºÏÂÎ

Nεαρός δασκάλος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης,
αντιµετωπίζει κατάµατα τον εθισµό του στα ναρκωτικά
µέσα από τη σχέση του µε µαθήτριά του.Συγκλονιστική
ερµηνεία από τον Ράιαν Γκόσλινγκ κι ένα  εξαιρετικό
soundtrack από τους Broken Social Scene.Βραβείο της
επιτροπής στο φεστιβάλ του Λοκάρνο και FIPRESCI στο
Σαν Φρανσίσκο.

22:30 RED ROAD (M. µƒ∂∆∞¡π∞, 113’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÓÙÚÂ· ∞ÚÓÔÏÓÙ

Mια γυναίκα, που εργάζεται πίσω από τις κάµερες πα-
ρακολούθησης του Λονδίνου, εντοπίζει στο µόνιτορ έ-
ναν άνδρα που της ξυπνά ένα φοβερό εφιάλτη από το
παρελθόν... Απρόβλεπτη,υποβλητική και µε µια από τις
πιο έντονες και αξέχαστες ερωτικές σκηνές του πρό-
σφατου σινεµά. Βραβείο της Επιτροπής στο φεστιβάλ
Καννών.
Παρουσία της σκηνοθέτιδας

18:00 HAIL THE CONQUERING HERO / ¢√•∞ ™∆√¡ ∆πª∏ª∂-
¡√ ∏ƒø∞ (∏¶∞, 101’) (∂)
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

20:15 UNCHAIN / Ãøƒπ™ ¢∂™ª∞ (π∞¶ø¡π∞, 98’) (E)
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα
Παρουσία του σκηνοθέτη

22:30 THE TREATMENT/ ∏ £∂ƒ∞¶∂π∞ (∏¶∞, 86’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÚÂÓ ƒÔ˘ÓÙ¿ÊÛÎÈ
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18:00 SHORT FILMS A’/ ªπ∫ƒ√À ª∏∫√À™ A’ (98’) (∂)
Επιλογή από τις καλύτερες ταινίες µικρού µήκους της
χρονιάς.

20:30 LAITAKAUPUNGIN VALOT / ºø∆∞ ™∆√ ™√Àƒ√À¶√
(ºπ¡§∞¡¢π∞, 78’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÎÈ ∫·Ô˘ÚÈÛÌ¿ÎÈ

Η ήσυχη ρουτίνα ενός µοναχικού νυχτοφύλακα διακό-
πτεται από την αναπάντεχη άφιξη µυστηριώδους ξαν-
θιάς, που τον χρησιµοποιεί ως εξιλαστήριο θύµα µίας
µεγάλης ληστείας. Ενας σινεφίλ φόρος τιµής στα βωβά
µελοδράµατα και τα φιλµ νουάρ,από το δηµιουργό του
Ανθρώπου Χωρίς Παρελθόν. Επίσηµη συµµετοχή στο
διαγωνιστικό τµήµα του φεστιβάλ Καννών.

22:30 BLUE SPRING / °∞§∞∑π∞ ∞¡√π•∏ (π∞¶ø¡π∞, 83’)
Ενα σχολείο αρρένων γίνεται τοπίο σκληρού ανταγωνι-
σµού,καθώς µια φρενήρης µάχη για την εξουσία µαίνε-
ται µέχρι τελικής πτώσεως.Βασισµένος σε ένα δηµοφι-
λές manga κόµικ,ο Τογιόντα συνθέτει ένα βίαιο ποίηµα
που σηµατοδοτεί το ρέκβιεµ µιας ολόκληρης γενιάς
πριν ακόµη προλάβει να ανθίσει.
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα
Παρουσία του σκηνοθέτη

19:00 AN INCONVENIENT TRUTH / ªπ∞ ∞µ√§∏ ∞§∏£∂π∞ 
(∏¶∞, 100’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡Ù¤È‚È˜ °ÎÔ‡ÁÎÂÓ¯·˚Ì

Ξεχάστε τον άνθρωπο που παρ’ ολίγον να γινόταν ο ε-
πόµενος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών και υπο-
δεχτείτε έναν παθιασµένο λέκτορα στο πλευρό οικο-
λογικών ζητηµάτων.Ο Αλ Γκορ αποδεικνύεται ένας εν-
θουσιώδης περιβαλλοντικός ακτιβιστής και ένας πραγ-
µατικός showbiz star.Φεστιβάλ Καννών,Σάντανς 2006.

21:00 THE LAST PORN MOVIE (∂§§∞¢∞, 100’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: KÒÛÙ·˜ ∑¿·˜

Η πιο αντισυµβατική ελληνική ταινία της χρονιάς επιτί-
θεται στη µεγάλη οθόνη αποφασισµένη να προκαλέσει,
διεισδύοντας στη ζωή µιας νεαρής κοπέλας,η οποία αλ-
λάζει ριζικά όταν ο πατέρας της αναγκάζεται να τη χρη-
σιµοποιήσει στη νέα του πορνοταινία. Συµµετοχή στα
φεστιβάλ Μόντρεαλ και Κιέβου.
Παρουσία του σκηνοθέτη
Ακολουθεί πάρτι

23:00 loudQUIETloud: A FILM ABOUT PIXIES (∏¶∞, 82’) 
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù›‚ÂÓ ∫¿ÓÙÔÚ, ª¿ıÈÔ˘ °Î¿ÏÎÈÓ

Ξεκινώντας από τη θριαµβευτική sold out επιστροφή
που έκαναν οι Pixies το 2004, το εξαιρετικό αυτό φιλµ
παρακολουθεί τα τέσσερα µέλη στην προσπάθειά τους
να επανακτήσουν τον χαµένο χρόνο,να επανεφεύρουν
τις µεταξύ τους ισορροπίες και να συγχρονιστούν ξανά
στην απίστευτη σειρά κοµµατιών που άφησαν πίσω
τους όταν χώρισαν.
Παρουσίαση:Μανώλης Φάµελλος και Αργύρης Ζήλος

18:00 UNFAITHFULLY YOURS / ¢π∫∏ ™√À ª∂ ∞¶π™∆π∞ 
(∏¶∞, 96’)
Φλεγµατικός διευθυντής ορχήστρας, πλούσιος, διάση-
µος αλλά µεσήλικας,αρχίζει να καταστρώνει δολοφονι-
κά σχέδια οπερατικών διαστάσεων όταν µουσικόφιλος
ντετέκτιβ τον ενηµερώνει περί πιθανών ερωτικών περι-
πτύξεων µεταξύ της πανέµορφης συζύγου του και του
άσηµου,φτωχού,αλλά νεότατου γραµµατέα του.
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

20:15 FARVÄL FALKENBERG / ∞¡∆π√ º∞§∫∂¡ª¶∂ƒ°∫
(™√À∏¢π∞, 88’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÛÂÚ °Î¿ÓÛÏ·ÓÙ

Το πιο στοιχειωµένο ντεµπούτο της χρονιάς,ένας απο-
χαιρετισµός στο ετοιµοθάνατο Φάλκενµπεργκ - γενέ-
τειρα του σοκαριστικά ταλαντούχου σκηνοθέτη - µοιά-
ζει µε κινηµατογραφικό υδράργυρο που ξεγλιστράει µέ-
σα απ’ τα χέρια σου στο παραµικρό άγγιγµα, αλλάζο-
ντας συνεχώς σχήµατα, µέχρι να ξεθωριάσει τελείως
σαν φευγαλέα ανάµνηση. Φεστιβάλ Τορόντο και
Βενετίας.
Παρουσία των πρωταγωνιστών Χόλγκερ και Τζον Ερικσον

22:30 MIAMI VICE (∏¶∞, 134’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ÈÎÏ ª·Ó

Ο σκηνοθέτης της Εντασης νιώθει άνετος µέσα στο
σκοτάδι και την καταχνιά όσων πραγµατικά ήθελε να πει
στα παστέλ 80s,αλλά δεν ταίριαζαν τότε µε την κόµµω-
ση του Σάνι Κρόκετ. Οι σύγχρονοι σκληροί του Miami
Vice (Κόλιν Φάρελ, Τζέιµι Φοξ) δεν είναι ατσαλάκωτοι.
Και δεν κοιµούνται ποτέ...

18:15 STEPHANIE DALEY (∏¶∞, 90’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: Ã›Ï·ÚÈ ªÚÔ‡ÂÚ

20:15 9 SOULS / 9 æÀÃ∂™ (π∞¶ø¡π∞, 120’) (∂)
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα  

23:00 THE UNFORGIVEN / √π ∞™À°Ãøƒ∏∆√π (∫√ƒ∂∞, 126’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÔ˘Ó ∆˙ÔÓÁÎ-ªÈÓ

Μια τυχαία συνάντηση αποτελεί αφορµή για ένα ενδε-
λεχή στοχασµό πάνω στη µεταβαλλόµενη φύση της φι-
λίας.Ο Γου και ο Λι,αχώριστοι φίλοι στο στρατό,ανακα-
λύπτουν ότι η παλιά τους οικειότητα δεν ήταν παρά έ-
νας απλός µηχανισµός άµυνας ενάντια στην ωµή στρα-
τιωτική πειθαρχία, που παίρνει τις διαστάσεις τραγω-
δίας. "Ενα Κάποιο Βλέµµα", Κάννες 2006. Βραβείο κοι-
νού και FIPRESCI στο φεστιβάλ του Πουσάν.
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18:00 MADEINUSA (¶∂ƒ√À, 100’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ· °ÈfiÛ·

Σοκαριστικό έθιµο σε αποµονωµένο περουβιανό χω-
ριό παραχωρεί στους κατοίκους τρεις µέρες απόλυτης
ανοµίας,αφού,σύµφωνα µε το έθιµο...ο Θεός είναι προ-
σωρινά νεκρός! Ο Κάγιο ετοιµάζεται να πάρει την παρ-
θενιά της κόρης του,όταν ένας µυστηριώδης ξένος κα-
ταφτάνει  εν µέσω των αµαρτωλών εορτασµών.
Φεστιβάλ Ρότερνταµ (βραβείο FIPRESCI) και Σάντανς.

20:15 BRICK (∏¶∞, 110’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ¿È·Ó ∆˙fiÓÛÔÓ

Σχολικό φιλµ νουάρ,πιστό στα παλιά γκαγκστερικά ήθη,
µε έναν teenager Χάµφρεϊ Μπόγκαρτ ορκισµένο να δια-
λευκάνει την αναπάντεχη εξαφάνιση της πρώην φιλενά-
δας του, βουτώντας στον υπόκοσµο της µικρής επαρ-
χιακής πόλης. Ενα σκοτεινό ανεξάρτητο διαµάντι που
βραβεύτηκε στα φεστιβάλ του Σάντανς και της Ντοβίλ.

23:00 SWOON / ™∫√∆√¢π¡∏ (∏¶∞, 82’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆ÔÌ ∫¿ÏÈÓ

Bασισµένο σε αληθινή ιστορία, το Swoon διερευνά το
πραγµατικό κίνητρο πίσω από την αυθόρµητη απόφα-
ση δυο νεαρών οµοφυλόφιλων να δολοφονήσουν ένα
νεαρό αγόρι. Ενα αισθητικά θεσπέσιο και σκηνοθετικά
υποδειγµατικό φιλµ - µια από τις καλύτερες στιγµές του
βραχύβιου queer κινήµατος των ‘90s.
Παρουσίαση: Κωνσταντίνος Κυριακός

19:00 HULDUFOLK 102/ √π ∞¡£ƒø¶√π ∆ø¡ µƒ∞Ãø¡
(I™§∞¡¢π∞, 74’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›Û· πÓ·ÏÛÈÓÁÎ

Ταξίδι στην µυστική ζωή των ξωτικών των βράχων, που
οι κάτοικοι της Ισλανδίας είναι πεπεισµένοι ότι ζουν α-
νάµεσά τους. Ανιχνεύοντας θρύλους, παραµύθια και
πραγµατικά γεγονότα,η Νίσα Ιναλσινγκ αναζητά την α-
λήθεια,υπό τις υπνωτιστικές µελωδίες των Sigur Ros και
των Mum.
Παρουσία της σκηνοθέτιδας

20:45 WHEN THE ROAD BENDS... TALES OF A GYPSY
CARAVAN / ∆™π°°∞¡π∫√ ∫∞ƒ∞µ∞¡π (∏¶∞, 111’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙·ÛÌ›Ó ¡ÙÂÏ¿ 

Ενα πολυεθνικό µουσικό πανηγύρι θα σας εισάγει στις
άγνωστες πτυχές της τσιγγάνικης µουσικής,που ξεκίνη-
σε αισίως στην Ινδία και έχει απλώσει ρίζες σε Ρουµανία,
Σκόπια και Ισπανία.Ενα αλέγρο τσούρµο γραφικών µου-
σικών διηγείται τις προσωπικές του ιστορίες, που εναλ-
λάσονται ρυθµικά µε εντυπωσιακά αποσπάσµατα της υ-
περεπιτυχηµένης τουρνέ τους.
Παρουσίαση:Κώστας Τριπολίτης Ακολουθεί πάρτι 

23:00 HANGING GARDEN / ∫ƒ∂ª∞™∆√™ ∫∏¶√™ 
(π∞¶ø¡π∞, 114’)
Η οικογένεια Κιοµπάσι µοιάζει ολότελα συνηθισµένη
και ισορροπηµένη, όµως κάτω από το προσωπείο της
ευτυχίας,κάθε της µέλος έχει προ πολλού ξεπεράσει τα
όριά του.Μια εκτροχιασµένη µικρογραφία της σύγχρο-
νης ιαπωνικής κοινωνίας, ένας ταλαντούχος δηµιουρ-
γός ωριµάζει αλλά δεν παύει να προκαλεί...
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα
Παρουσία του σκηνοθέτη

18:00 DESERT HEARTS / ∫∞ƒ¢π∂™ ∆∏™ ∂ƒ∏ª√À (∏¶∞, 96’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡ÙfiÓ· ¡Ù¿ÈÙ˜

Η πιο ροµαντική λεσβιακή ταινία που έγινε ποτέ πα-
ρακολουθεί τη σταδιακή έλξη που γεννιέται ανάµεσα
σε δυο γυναίκες, οι οποίες γυρίζουν την πλάτη τους
στις ασφυκτικές συµβάσεις της κοινωνίας που τις πε-
ριβάλλει. Το πρώτο γκέι φιλµ µε την υπογραφή γυναί-
κας σκηνοθέτιδας.

20:00 DER KICK / ∏ ∫§ø∆™π∞ (°∂ƒª∞¡π∞, 82’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞ÓÙÚ¤˜ µ¿ÈÂÏ 

Ο δεξιοτέχνης ντοκιµαντερίστας Αντρές Βάιελ υπο-
γράφει ένα φιλµ-ντοκουµέντο που κόβει την ανάσα,δι-
εισδύοντας µε χειρουργική ακρίβεια στην νεοναζιστι-
κή ιδεολογία της σύγχρονης Γερµανίας.Με δύο µονά-
χα ηθοποιούς αναπαριστά το χρονικό της δολοφο-
νίας ενός 16χρονου από τρεις συνοµηλίκους του.
Βασισµένο σε αληθινή ιστορία.Συµµετοχή στο φετινό
φεστιβάλ Βερολίνου.
Παρουσία της σεναριογράφου
Ειδική Φιλανθρωπική Προβολή.Τιµή: 15 ÍÍ

22:30 DAVE CHAPPELLE’S BLOCK PARTY (∏¶∞, 103’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ªÈÛ¤Ï °ÎÔÓÙÚ›

Ο δηµοφιλής εκκεντρικός κωµικός Ντέιβιντ Σαπέλ απο-
φασίζει να οργανώσει συνοικιακό πάρτι για τους παλιούς
του γείτονες,επιστρετεύοντας διάσηµους µουσικούς της
τάξεως των Kanye West, Mos Def, Erykah Badu, the
Roots,για να µην αναφέρουµε τη µοναδική επανασύνδε-
ση των Fugees που κράτησε όσο και το γλέντι.Ευτυχώς ο
Μισέλ Γκοντρί ήταν εκεί για να το καταγράψει!
Εισαγωγή από τον Γιάννη Νένε

18:15 ESTRELLAS DE LA LINEA / ∞™∆∂ƒπ∞ ∆√À ¢ƒ√ª√À 
(π™¶∞¡π∞, 90’) (∂)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆Û¤Ì· ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙

20:30 GREAT McGINTY / √ ª∂°∞§√™ ª∞∫ °∫π¡∆π 
(∏¶∞, 82’) (E)
Αφιέρωµα στον Πρέστον Στάρτζες

22:30 EN SOAP / ™∞¶√À¡√¶∂ƒ∞ (¢∞¡π∞, 104’) (E) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶ÂÚÓ›ÏÂ º›ÛÂÚ ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ 

¢∞¡∞√™ 1 ¢∞¡∞√™ 2

∆
.:

∆
ια

γω
νι

στ
ικ

ό
Π

.Π
.Π

αγ
κό

σµ
ια

 Π
ρε

µι
έρ

α 
  ∆

.Π
.:∆

ιε
θν

ής
 Π

ρε
µι

έρ
α 

 E
.Π

.:
Eυ

ρω
πα

ϊκ
ή 

Π
ρε

µι
έρ

α

τρ
ίτ

η 
26

 σε
πτ

εµ
βρ

ίο
υ 

 

18:00 LUXURY CAR / ∫√Àƒ™∞ ¶√§À∆∂§∂π∞™ 
(∫π¡∞, °∞§§π∞, 88’) ¢.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Ô˘¿ÓÁÎ ∆Û¿Ô

Mεσήλικας επαρχιώτης πατέρας ταξιδεύει στη µεγα-
λούπολη µε σκοπό να βρει τα ίχνη του χαµένου γιού του,
αντί γι’ αυτόν όµως βρίσκει µια οικογένεια και έναν ολό-
κληρο µοντέρνο κόσµο στα όρια της διάλυσης.Βραβείο
καλύτερης ταινίας στο τµήµα "Ενα Κάποιο Βλέµµα" του
φετινού φεστιβάλ Καννών

20:00 THANK YOU FOR SMOKING (∏¶∞, 92’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÈÛÔÓ ƒ¿ÈÙÌ·Ó

Αναίσχυντος λοµπίστας µεγάλης καπνοβιοµηχανίας,
ο Νικ βγάζει το ψωµί του υποστηρίζοντας το "δικαίω-
µα στον καρκίνο" και ενθαρρύνοντας τους µαθητές
τοπικού γυµνασίου να αποφασίσουν µόνοι τους αν το
τσιγάρο είναι "τόσο κακό όσο υποστηρίζουν ο µπα-
µπάς και η µαµά". Γουίλιαµ Μέισι, Ααρον Εκχαρτ,
Ρόµπερτ Ντιβάλ και Κέιτι Χολµς στην πιο politically
incorrect κωµωδία της χρονιάς.

22:15 DER FREIE WILLE / ∂§∂À£∂ƒ∏ µ√À§∏™∏ 
(°∂ƒª∞¡π∞, 163’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·Ù›·˜ °ÎÏ¿ÛÓÂÚ

Ο Τέο,καταδικασµένος για το βιασµό τριών γυναικών,α-
ποφυλακίζεται µετά από εννιά χρόνια σε ψυχιατρικό ά-
συλο, µια ζωντανή ωρολογιακή βόµβα που απειλεί να
καταστρέψει τη γαλήνη της ήσυχης πόλης που επιλέγει
για να ξαναχτίσει τη ζωή του. Αργυρή Αρκτος
Καλλιτεχνικής Συνδροµής για τον πρωταγωνιστή
Γιούργκεν Φόλγκερ.

17:30 DRAGON / ¢ƒ∞∫√™ (∏¶∞, 7’) (E) ™ÎËÓ.: ∆ÚfiÈ ªfiÚÁÎ·Ó

CHALK / ∫πªø§π∞ (∏¶∞, 85’) ¢. ¢.¶. (E) ™ÎËÓ.: ª¿ÈÎ E˚ÎÂÏ 

19:30 AFRAID SO / º√µ∞ª∞π ¶ø™ ¡∞π (∏¶∞, 3’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤È ƒfi˙ÂÓÌÏ·Ù

a DARKNESS SWALLOWED / µ√À∆π∞ ™∆√ ™∫√∆∞¢π 
(H¶∞, 78’) ∂.¶.
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¤ÙÛÈ ªÚfiÌÂÚÁÎ

Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια κινηµατογράφησης α-
διόρατων λεπτοµέρειων, η Μπρόµπεργκ µοιάζει να κα-
τάφερε το ακατόρθωτο: αιχµαλώτισε στο σελιλόιντ τα
αόρατα αποτυπώµατα που κάθε απλό γεγονός αφήνει
πάνω στη Γη. Σάντανς 2006.

21:30 AIR GUITAR NATION (∏¶∞, 81’) ™ÎËÓ.: ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ· §›ÛÈÙ˜

∆ύο Αµερικανοί συναγωνίζονται για το ποιος θα εκ-
προσωπήσει τη χώρα του για πρώτη φορά στο διεθνές
πρωτάθληµα Air Guitar που γίνεται στο Ούλου της
Φινλανδίας µε ξεκαρδιστικά αποτελέσµατα. Κατά φα-
ντασίαν κιθαρίστες δίνουν ρεσιτάλ ερµηνείας... στο πιο
fun ντοκιµαντέρ της χρονιάς!
Παρουσία της σκηνοθέτιδας
Ακολουθεί πάρτι του τµήµατος Μουσική & Φιλµ µε  τους Closer

23:30 BEFORE STONEWALL / ¶ƒπ¡ ∞¶√ ∆√ ™∆√√À¡°√À√§
(∏¶∞, 87’) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙ÔÓ ™Î·ÏÈfiÙÈ, °ÎÚ¤Ù· ™›ÏÂÚ 

Ενα εκπληκτικό ντοκιµαντέρ για την καλλιέργεια και εξά-
πλωση της γκέι κουλτούρας στην Αµερική από τις αρχές
του αιώνα µέχρι τις κατακλυσµιαίων αλλαγών εξεγέρσεις
του Στόουνγουολ το 1969. Αφηγητές µερικοί από τους
πρωταγωνιστές των γεγονότων, σε ένα συναρπαστικό
µωσαϊκό κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
Παρουσίαση: Γρηγόρης Βαλλιανάτος

18:15  PORNOSTAR (π∞¶ø¡π∞, 98’)
Ενας σιωπηλός νεαρός επιτίθεται -µόνος εναντίον ό-
λων - στις κυρίαρχες δυνάµεις του υποκόσµου.Ενα µο-
ντέρνο γουέστερν µε τους όρους της Απω Ανατολής
σηµατοδοτεί το αιφνιδιαστικά επιθετικό ντεµπούτο του
Τοσιάκι Τογιόντα.
Αφιέρωµα στον Τοσιάκι Τογιόντα

20:30 TZAMETI / 13 (°∞§§π∞, 86’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤Ï· ª·ÌÏÔ˘·Ó›

Μια αγωνιώδης άσκηση απίστευτης ψυχολογικής έντα-
σης, το 13, ακολουθεί την καταβύθιση ενός εικοσάχρο-
νου,που διέπραξε το λάθος να επωµισθεί την ταυτότη-
τα ενός νεκρού,σε µια κλειστή κοινότητα αντρών που α-
ρέσκονται σε ένα σαδιστικό παιχνίδι θανάτου... Βραβείο
καλύτερης ταινίας στο ∆ιεθνές Τµήµα του φεστιβάλ
Σάντανς.
Παρουσία του πρωταγωνιστή Ζορζ Μπαµπλουανί

23:00 THE LOST / √π •∂°ƒ∞ªª∂¡√π (∏¶∞, 115’)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÚÈ˜ ™›‚ÂÚÙÛÔÓ

Βασισµένος στο pulp µυθιστόρηµα του Τζακ Κέτσαµ,ο
Σίβερτσον χτίζει µε αφόρητη ένταση το πορτρέτο ενός
παράφρονα νέου, το οποίο κορυφώνεται σε ένα ανελέ-
ητο κρεσέντο βίας,καταδικασµένο να προκαλέσει. Ισως
ότι πιο σοκαριστικό µας έδωσε η ανεξάρτητη,αµερικά-
νικη παραγωγή τα τελευταία χρόνια.Συµµετοχή στο φε-
στιβάλ του Εδιµβούργου.

18:15 QUINCEA¡ERA / ™∆∞ ¢∂∫∞¶∂¡∆∂ (∏¶∞, 90’) (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÏ¤ÈÙ˙ÂÚ, °Ô˘fi˜ °Ô˘ÂÛÙÌfiÚÏ·ÓÙ 

20:15 FARVÄL FALKENBERG / ∞¡∆π√ º∞§∫∂¡ª¶∂ƒ°∫
(™√À∏¢π∞, 88’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆˙¤ÛÂÚ °Î¿ÓÛÏ·ÓÙ

22:30 DO OVER / (∆∞´µ∞¡, 113’) ¢. (E)
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∆ÛÂÓÁÎ °ÈÔ˘-∆ÛÈ¤ 
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